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Baggrund og fakta

• Røjlegrøften Naturpark er på ca. 92.500 m2 - dvs. 14 fodboldbaner

• Erstatningsbassin: Banedanmarks anlæggelse af den nye Ringstedbane har taget noget af  

Vallensbæk Sø, der fungerer som kloakteknisk anlæg

• Overskudsjord: Støjvold – ca. 80.000 m³

• Tilkørt jord: 147.000 m³



Formålet med voldene

• Håndtering af overskudsjord fra kloakteknisk anlæg

• Støjreducerende

• Visuel afskærmning

• Rekreativt formål

• Bonus: Økonomisk løft til projektet



Hvordan får vi politisk opbakning?

Politisk godkendt - mødesag lægger vægt på:

• Smartness – penge i kassen

• Iscenesætte

• Godt tilbud til borgerne



Overvejelser og forbehold

Tør vi overhovedet at kaste os ud i jordentreprenører?



Hvad kan vi selv - og skal vi selv?

Rådgivning på udbud, Orbicon og jordafvikling, DSV Transport

• Udbudsmateriale

• Tilladelser, miljøgodkendelser, VVM screening, koteplaner og højdemodeller 

• Jordbehandling, krav, kvalitet  og kontrol - Køresedler



Hvordan undgår vi overraskelser?

Inddrag aktører tidligt og drøft placering og eventuelle udfordringer.

Aktører:

• Vejdirektoratet

• Ledningsejere

• Vejmyndighed

• Grundejerforeninger og naboer



Økonomi – en afgørende faktor

• Markedspris på jord, påvirker projektets muligheder (held) – ca. 46 kr./m³

• Rumlig tidshorisont – 12 måneder

• Hvordan sikre vi betaling for jord? - Ratebetaling



Økonomi

Indtægter

Jord: 5 mio. kr.

Udgifter

Rådgiver: 300.000 kr.

Faciliteter: 2,2 mio. kr.

Stier og beplantning: 700.000 kr.

Kommunekassen

Overskud: 1,8 mio. kr.



Hvad vil vi? 

Vi vil sikre naturlig udformning gennem:

• God dialog

• Tillid

• Turde afvige fra planen

• God maskinefører



Vi vil skabe et område med naturlignende forhold

• Begrænse muldudlæg: For at opnå næringsfattig jord og dermed mere vild natur

• Beplantning: Give voldene tid – plante efter 1 år.



Hvordan bliver projektet en succes?

Dialog: Naboer og grundejerforeninger

Borgermøde: Ca.150 fremmødte



Fokusgruppe: Ca. 15 mennesker



Resultat af borgermødet og fokusgruppens arbejde:



Information: Facebook, hjemmeside, skiltning ved indgang til området og opslag i nærområdet

Åben skurvogn: Rådgiver, bygherre og entreprenører



Åbningsarrangement: Ca. 500 borgere



Kan vi blive bedre?

• Vandets vej

• Trafik på adgangsveje – støj og støv 



Naturparken i dag – 1,5 år efter anlæg

• Efterplantning

• Brugsmønster – nye stier

• Tørbassiner


